Bijlage 2
Berekeningsmethoden voor het vaststellen van het aantal geluidgehinderden.
Inleiding

Voor het inzichtelijk maken van de geluidsbelastingen wordt door de provincie Utrecht gebruik gemaakt van
rekenmodellen. In deze modellen wordt informatie opgenomen over de provinciale wegen en de ruimtelijke
omgeving langs de provinciale wegen. Op basis van de berekende geluidsbelastingen is het vervolgens weer
mogelijk om na te gaan hoeveel mensen hinder hebben van de geluidsbelastingen. Bij het bepalen van de
geluidsbelastingen kunnen verschillende methodes worden gebruikt. In het vervolg van deze notitie worden deze
nader toegelicht.
Beschikbare methodes
Voor het berekenen van de geluidshinder kunnen in principe twee verschillende methodes worden gevolgd:
Het berekenen van de geluidsbelastingen in vorm van geluidscontouren
Het berekenen van de geluidsbelastingen op individueel gebouwniveau.
Geluidcontour is een verzameling van punten met een zelfde berekende geluidswaarsde, bijvoorbeeld 61 dB.
Deze contour ligt op een bepaalde afstand van de bron. Belangrijk is dan de keuze van de rekenpunten voor eht
bepalen van de woningen. Deze is voor de twee hieronder uitgelegde methodes verschillend.

Ad 1. Geluidscontouren
Bij deze methode worden een zeer grote hoeveelheid rekenpunten in het geluidsmodel ingebracht parallel aan de
provinciale wegen. Hierbij wordt er vaak voor gekozen om een grote hoeveelheid punten aan te brengen dicht bij
de weg en minder punten op een grotere afstand van de weg. Vervolgens wordt op elk punt de geluidsbelasting
berekend. Vanuit deze individuele rekenpunten kunnen vervolgens vlakken worden aangemaakt door het
verbinden van punten met dezelfde geluidsbelasting.

In het voorbeeld hieronder wordt inzicht gegeven in twee contourvlakken. De ene contour heeft betrekking op de
geluidsbelasting onder de 61 dB (groen) en de andere contour heeft een geluidsbelasting boven de 61 dB (rood).

Op basis van deze geluidscontour is nu vast te stellen hoeveel adressen en daarmee hoeveel inwoners worden
blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan 61 dB. Hiervoor gekeken hoeveel adressen liggen binnen
de rode geluidscontour. In het onderstaande plaatje gaat het hierbij om alle rode adrespunten.

Geluidsbelasting op gebouwniveau
Bij deze methode wordt de geluidsbelasting berekend voor elk individueel gebouw. Hiervoor wordt op elke zijde
van het gebouw een rekenpunt geplaatst waarop de geluidsbelasting van het invallende geluid wordt berekend.

Vervolgens wordt voor elk gebouw gekeken wat het rekenpunt is met de hoogste waarde en dit wordt gezien als
de geluidsbelasting voor het gebouw. In het voorbeeld hieronder wordt inzicht gegeven in twee klassen. De
groene gebouwen hebben een geluidsbelasting onder de 61 dB (groen) en de rode gebouwen hebben een
geluidsbelasting boven de 61 dB (rood).

Op basis van deze geluidsbelasting op pandniveau is nu ook vast te stellen hoeveel adressen en daarmee
hoeveel inwoners worden blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan 61 dB. Hiervoor gekeken
hoeveel adressen liggen binnen de rode geluidscontour. In het onderstaande plaatje gaat het hierbij om alle rode
adrespunten.

Vergelijking beide methodes
Wanneer de hiervoor beschreven methodes met elkaar worden vergeleken dan kunnen de volgende
kenmerkende verschillen worden weergegeven:

Bij de methode van de geluidscontouren is de ligging van het adrespunt binnen een gebouw van grote invloed op
de uitkomst. Hoe verder het adrespunt van de weg afligt hoe lager de geluidsbelasting wordt verondersteld. Dit is
uiteraard niet juist aangezien de geluidsbelasting van het gebouw waarin het adres ligt niet wijzigt;
Bij de methode van de geluidsbelasting op gebouwniveau worden ‘fouten’ gemaakt op het moment dat er
meerdere woningen zijn opgenomen in één gebouw en als dit gebouw haaks op de weg staat. Deze situatie doet
zich voor bij flatgebouwen die als één gebouw zijn opgenomen in het rekenmodel. De adressen die ver van de
weg afliggen zullen in werkelijkheid een duidelijk lagere geluidsbelasting hebben dan de adressen die dicht bij de
weg liggen. Aangezien er maar één geluidsbelasting wordt toegekend aan het gebouw zullen ten onrecht alle
adressen in het gebouw deze hoge geluidsbelasting krijgen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te zien in
onderstaande figuur waar het grote gebouw staat links van de weg.

Wanneer de beide methodes voor hetzelfde gebied worden toegepast dan zal het aantal gehinderden bij de
methode met de geluidsbelasting op pandniveau hoger zijn dan bij de methode met de geluidscontouren. De
methode met de geluidsbelastingen op pandniveau geven een beter beeld van de werkelijkheid en verdiend dan
ook de voorkeur boven de methode met de geluidscontouren.

